
SERVEI DE
DEIXALLERIA MÒBIL 

NOU



SÍ      RECOLLIM

El Consell Comarcal de l’Urgell posa a la disposició de la ciutadania el servei 
de deixalleria mòbil. Aquesta es desplaçarà als diferents municipis de la 
comarca, seguint el calendari fixat, per tal de facilitar la disposició dels 
residus especials domèstics. 
A continuació podeu consultar els tipus de residus que es poden dur la 
deixalleria mòbil.

Ferralla i metalls

Fustes (quantitat limitada)

Tèxtils 

Petits electrodomèstics 

Telèfons mòbils 

Pneumàtics  
(número limitat) 

Altres residus voluminosos  
(número limitat) 

Fluorescents i làmpades de 

vapor de mercuri

Bateries

Residus especials en petites 
quantitats (dissolvents, 
pintures, vernissos, aerosols, 
etc.)

Piles i acumuladors

Olis minerals

Radiografies

Tòners d’impressora

Ferralla electrònica

Olis vegetals

Electrodomèstics amb  
CFC (número limitat)

RESIDUS NO ESPECIALS

  RESIDUS ESPECIALS



NO      RECOLLIM

Pots consultar el calendari 
de la deixalleria aquí: 
www.urgellnet.cat

Radiografies

Tòners d’impressora

Ferralla electrònica

Olis vegetals

Electrodomèstics amb  
CFC (número limitat)

QUI EN POT FER ÚS?
Qualsevol persona empadronada a la comarca 
que no disposi de servei de deixalleria fixa al 
seu terme municipal. 
Les activitats comercials amb domicili fiscal 
al municipi, quan les aportacions siguin 
assimilables a quantitats domèstiques.

QUANTITATS MÀXIMES QUE ES PODEN DUR
S’acceptaran les quantitats o volums d’acord 
amb el que pot ser generat de forma raonable 
per un habitatge, oficina o comerç. El reglament 
de la deixalleria estipula les quantitats màximes 
per cada residu, i queda a criteri de l’operari 
de la deixalleria la decisió d’acceptar un volum 
superior. 

Restes vegetals i podes

Runes

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre envàs

Matèria orgànica

Residus barrejats

Residus industrials

Materials explosius

Residus radioactius

Residus sanitaris

Ramaders

Material pirotècnic

Substàncies químiques  
reactives amb l’aire

Residus no identificats

Altres residus que l’operari  
de la deixalleria mòbil  
consideri no acceptables

RESIDUS QUE NO ES PODEN DUR



urgellnet.cat

envia un correu electrònic a

correuverd@urgell.cat
o conectat a

urgellnet.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ


